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EDITAL 05/2017 PROPPIT/UFOPA 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, torna público 

este edital de seleção de voluntários para trabalhar na organização do VII Seminário de 

Iniciação Cientifica e convida os discentes dos cursos de graduação da Universidade 

Federal do Oeste do Pará (Ufopa), regularmente matriculados no Campus de Santarém, a 

participar do processo de seleção.   

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O processo de seleção de que trata este edital destina-se a acadêmicos regularmente 

matriculados na Ufopa, Campus de Santarém, que, se aprovados, desenvolverão 

atividades voluntárias na organização do VII Seminário de Iniciação Cientifica da Diretoria 

de Pesquisa, vinculadas à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Tecnológica. 

 

2 DAS VAGAS 

 

2.1 Serão ofertadas 02 vagas no presente edital, sendo 01 (uma) pelo turno da manhã, 

devendo exercer suas atividades das 8h às 12h; e 01 (uma) pelo turno da tarde, devendo 

exercer suas atividades das 14 às 18h. 

 

2.2 A concorrência se dará por turnos, de tal forma que os alunos que desejarem concorrer 

pela vaga do turno da manhã concorrerão com os inscritos que também fizerem esta opção, 

da mesma forma ocorrerá com os inscritos que desejam concorrer ao turno da tarde, que 

concorrerão com os inscritos que também fizerem esta opção.  

 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – PROPPIT 

DIRETORIA DE PESQUISA 

2 
 

3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

 

3.1 Será considerado apto a participar do processo seletivo o candidato que preencher 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) Estar regularmente matriculado em qualquer curso da Ufopa; 

b) Ter disponibilidade de 20 (vinte horas) semanais para o cumprimento das 

atividades de estágio; 

c) Ter preenchido o formulário de inscrição, declarando, dessa forma, interesse em 

participar da seleção para estagiário da PROPPIT. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período disposto no calendário 

do presente edital, nos horários das 8h às 18h, na Avenida Mendonça Furtado, nº 2.440, 

Bairro Aldeia, CEP: 68040-050, sala 08. 

 

4.2 Os candidatos devem, obrigatoriamente, entregar no ato da inscrição: 

a) Ficha de inscrição (Anexo I); 

b) Curriculum vitae; 

c) Comprovante de matrícula. 

 

5 DA SELEÇÃO 

 

5.1 A seleção será constituída de 2 (duas) etapas, de caráter eliminatório e classificatório 

respectivamente.  

 

5.2 Será considerado aprovado para a segunda etapa, o candidato que obtiver nota igual 

ou superior a 5,0 pontos na primeira etapa de seleção, de caráter eliminatório, conforme 
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quadro a seguir: 

 

Etapa 

 

Avaliação 

 

Critérios avaliados e pontuação 

1ª 
Eliminatória 

Análise de 
curriculum vitae 

comprovado. 

1) Conhecimento de Informática – Programas Word, Excel 
e Power Point (0,0 a 2,0 pontos). 

2) Experiência em atendimento ao público (0,0 a 2,0 
pontos). 

3) Participação em eventos acadêmicos (0,0 a 1,0 pontos). 
4) Organização de eventos acadêmicos (0,0 a 3,0) 

5) Experiência em atividades administrativas (0,0 a 2,0 
pontos). 

 
6)  

2ª 
Classificatória 

Entrevista. 

1) Apresentação pessoal/postura (0,0 a 2,5 pontos). 
2) Conhecimento de atividades de pesquisa (0,0 a 2,5 

pontos). 
3) Segurança (0,0 a 2,5 pontos). 

4) Capacidade de comunicação oral/vocabulário (0,0 a 2,5 
pontos). 

 

5.3 A entrevista será realizada por banca avaliadora composta de dois servidores da 

Pro-reitoria.  

 

5.4 A nota da entrevista será a média simples entre os dois membros da banca.  

 

5.5 A nota final, bem como a ordem de classificação, será efetuada mediante 

apuração do total de pontos obtidos na avaliação curricular e na entrevista, 

utilizando-se como critério de desempate os seguintes parâmetros, nesta ordem: 

a) Maior número de pontos na avaliação curricular; 

b) Maior número de pontos na entrevista; 

c) Maior idade. 

 

5.6 O resultado de cada etapa do certame será divulgado no quadro de avisos da 

Proppit, localizado no 3º (terceiro) andar do prédio da Proppit (Avenida Mendonça 

Furtado, nº 2.440, Bairro Aldeia, CEP: 68040-050). 
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5.7 O resultado final será divulgado no site institucional  www.ufopa.edu.br 

 

6 DOS RECURSOS 

 

6.1 Os recursos deverão obedecer a forma do Anexo II. 

 

6.2 O recurso deverá indicar, com clareza, objetivos, razões, fatos e circunstâncias 

justificadoras da inconformidade do interessado. 

 

6.3 Caberá recurso, devidamente fundamentado: 

a) Do resultado preliminar da Análise de curriculum, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a partir da data de sua divulgação; 

b) Do resultado preliminar da entrevista, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir 

de sua divulgação. 

 

6.4 Os recursos deverão ser formalizados na Diretoria de Pesquisa, nos horários 

das 08h às 18h, na Avenida Mendonça Furtado, nº 2440, Bairro Aldeia, CEP: 68040-

050, sala 08, dentro do prazo previsto no cronograma. 

 

6.5 Apenas serão aceitos recursos em forma impressa entregues na Diretoria de 

Pesquisa, na forma do Anexo II. 

 

6.6 O recurso interposto fora do respectivo prazo e padrão não será aceito. 

 

8 CRONOGRAMA 

ETAPA PERÍODO 

Lançamento do Edital 03 de agosto de 2017 
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Período de inscrição 04 a 08 de agosto de 2017 

Divulgação do resultado preliminar da 1ª etapa A partir de 09 de agosto de 2017 

Prazo para interposição de recurso da 1ª etapa 10 a 11 de agosto de 2017 

Divulgação do resultado final da 1ª etapa A partir de 14 de agosto de 2017 

Convocação dos candidatos aprovados para 2ª 
etapa 

14 de agosto de 2017 

Realização da 2ª etapa (entrevista) 16 de agosto de 2017 

Divulgação do resultado preliminar da 2ª etapa A partir de 17 de agosto de 2017 

Prazo para interposição de recurso da 2ª etapa 18 a 21 de agosto de 2017 

Divulgação do resultado final A partir de 21 de agosto de 2017 

  

9 DA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO 

 

9.1 A convocação será realizada mediante contato por telefone e/ou e-mail, constantes na 

ficha de inscrição, devendo o candidato, sendo classificado, mantê-los atualizados perante 

a Diretoria de Pesquisa. 

 

9.2 Considera-se convocado o candidato que tiver sido contatado pelo menos 02 (duas) 

vezes por telefone e/ou 01 (uma) vez por e-mail, com espera para a reposta de 01 (um) 

dias útil, contados a partir do envio. 

 

9.3 Será considerado desistente o candidato convocado que não se manifestar no prazo 

de 01 (um) dia útil, chamando-se o próximo da lista de classificação. 

 

9.4 É de responsabilidade de candidato manter seu endereço eletrônico e telefones 

atualizados para viabilizar os contatos necessários, sendo de exclusiva responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados. 

 

10  DAS CONDIÇÕES DAS ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS 
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10.1 A jornada das atividades será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em 04 

(quatro) horas diárias, sem prejuízo das atividades discentes. 

 

10.2 A vigência do trabalho será de 22 de agosto a 22 de setembro. 

 

10.3 Nos dias 14, 15 e 16 de setembro (dias do evento) será necessário que o discente 

exerça 08h de trabalho diárias (08h às 12h e 14 às 18h). 

 

10.4 Será imprescindível que o discente exerça suas atividades também no dia 16 de 

setembro, sábado (dia do evento). 

 

10.5 O discente que desempenhar suas atividades de maneira satisfatória terá direito a 

certificado comprovando o auxílio na organização do evento com carga horária total de 

120h. 

 

10.6 A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, 

não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. 

 

11 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 Os casos não previstos neste edital serão examinados pela Diretoria de Pesquisa. 

 

11.2 Questões decorrentes da execução deste edital que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade 

de Santarém/PA, Subseção Judiciária de Santarém, Seção Judiciária do Estado do Pará, 

com exclusão de qualquer outro. 

 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – PROPPIT 

DIRETORIA DE PESQUISA 

7 
 

Santarém, 03 de agosto de 2017. 

 

 
Prof. Dr. Antonio Humberto Hamad Minervino 

Diretor de Pesquisa 
Portaria de nº 3.216 de 14/12/2014 


